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Kommunizmus áldozatainak emléknapja  

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Szabadságharcosért Közalapítvány 

szervezésében koszorúzással egybekötött megemlékezésre került sor február 23-án (szerda) az 

Új-köztemető 301-es parcellájánál. Az eseményen Világszövetségünket Csigás Zoltán elnök 

és Schrötter Tibor alelnök urak képviselték.   

 

Világszövetségünk 2022. február 24-én (csütörtök) 10 

órakor emlékezett meg a kommunizmus áldozatainak 

emléknapjáról. A megemlékezés kezdetén társszerveinkkel a 

Politikai Foglyok Szövetségével (POFOSZ) és az 56-os 

Szövetséggel közösen elhelyeztük a megemlékezés koszorúit 

a Vértanúk terén álló Nemzeti Vértanúk emlékművénél. A 

megemlékezés a Világszövetség Nádor utcai központjában 

folytatódott, ahol Schrötter Tibor alelnök (képünkön) és dr. 

Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnök osztotta meg gondolatait 

az emlékező közönséggel. A megemlékezés bajtársi ebéddel 

zárult. (Fotó: Máté András).  

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Böröcz László országgyűlési képviselő 

(FIDESZ) meghívására Csigás Zoltán Világszövetségünk elnöke koszorúzással egybekötött 

megemlékezésen vett részt február 25-én (péntek) Kovács Béla emléktáblájánál, egykori 

lakóhelyén, a Váci utcában. 

Hírlevél  
II. évfolyam 4. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 
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Állami kitüntetés adományozása 

 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

a nemzeti ünnep alkalmából adott át 

állami kitüntetéseket a Karmelita 

kolostorban 2022. március 11-én.  

Áder János köztársasági elnök Orbán 

Viktor miniszterelnök előterjesztésére 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 

polgári tagozata kitüntetést 

adományozta: 

Csigás Zoltán Edének az 1956-os 

Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnökének „az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékének megőrzése és szellemiségének továbbadása mellett a 

szabadságharcban résztvevők érdekeinek képviseletét is szolgáló tevékenysége 

elismeréseként.”  

Gratulálunk! Tovább eredményes munkát kívánunk!  

 

Világszövetség ünnepi megemlékezése 

 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége az 1848/49.évi forradalom és 

szabadságharc 174. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott 2022. március 12-

én (szombat) a Kossuth Klubban.   

 

A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott  

Böröcz László  országgyűlési képviselő, az 

Országgyűlés FIDESZ frakcióvezető -

helyettese (Képünkön. Fotó: Manek Attila 

MTI).  

   

Verset szavalt Bátki Fazekas Zoltán  a 

Magyar Állami Operaház magánénekese, a 

Világszövetség kitüntetettje.  

 



Az ünnepségen kitüntetések átadására került sor .   

Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje kitüntetésben részesült :  

 

 

Jónyer István  a Nemzet sportolója,  négyszeres 

világbajnok asztaliteniszező .   

(Képünkön. Fotó: Manek Attila MTI). 

 

Iván Kovács László Emlékéremben részesült:    

 

Kovács Borbála  a Világszövetség tagja, Csicsman 

György  Szolnok megyei alelnök ,  Máté András  a 

Felügyelő Bizottság elnöke ,  Simon Gyula  a Mikecz 

Kálmán Huszárbandérium tagja ,  Szendrey Kálmán  a 

Világszövetség karcagi szervezet tagja .  

 

 

Iván Kovács László plakettben részesült :    

 

Kiss László  Mikecz Kálmán Huszárbandérium kapitánya, Matthaeidesz 

Konrád  újságíró ,  Tóth Kálmán  a Vasvári Pál Polgári  Egyesület társelnöke.  

  

Gratulálunk! Tovább eredményes munkát kívánunk!  

(Az ünnepségről készült videó és fotók hamarosan a honlapon elérhetőek! 

http://www.1956mszvsz.hu/ ) 

 

 

Világszövetség beszámoló közgyűlése 

 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 2022. március 12-én (szombat) 

tartotta beszámoló közgyűlését. A megismételt közgyűlésen 36 fő szavazásra jogosult 

szövetségi tag vett részt.  

2021. évi beszámoló  

Írásban lett megküldve. Készítő: Csigás Zoltán Ede elnök.  

A 2021. évi beszámolót a közgyűlés 35 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta. (Csigás Zoltán 

elnök).  

Tagrevízió, kitüntetési és szociális ügy 

A tagrevízióról, a kitüntetési és szociális ügyekről Schrötter Tibor alelnök tartott szóbeli 

beszámolót. 

Jelenleg 243 fő erősítette meg a tagságát a nyilvántartott 561 főből, kitüntetésre 5+1 főt 

(elnöki „jogkör”) lehet javasolni. Szociális segélyre a mindenkori bruttó támogatás 20%-a 

lesz fordítva I. és II. félévben előterjesztett kérelmek alapján. 

http://www.1956mszvsz.hu/


A beszámolót a közgyűlés 35 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta. (Schrötter Tibor 

alelnök).  

Felügyelő Bizottság 

Írásban lett megküldve. Készítő: Máté András FB elnök.  

A beszámolót a közgyűlés 35 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta. (Máté András FB elnök).  

Választmány 

A választmányi beszámolót Szűcs Béla Albert választmányi elnök tartotta meg. 

A beszámolót a közgyűlés 35 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta. (Szűcs Béla Albert 

elnök).  

2022. évi munkaterve, költségvetés 

Az elnökség 2022. évi munkatervét és költségvetés tervezetét Csigás Zoltán elnök úr 

ismertette.  

Az előterjesztést a közgyűlés 35 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta. (Csigás Zoltán elnök). 

 

Felügyelő bizottság írásbeli kiegészítése: 

Február 25-i bajtársi megemlékezés 

A február 25-i kommunizmus üldözöttei bajtársi megemlékezés bruttó 200.000. Ft-ba került 

26 fő részvételével. (A teljes költség a vendéglátást tartalmazta (töltött káposzta, kenyér, 

sütemény) italt (üdítő, kávé). 

Szervező és lebonyolításért felelős: Petrasovits Anna alelnök.  

Március 15-i ünnepség és közgyűlés 

A közgyűlésre 231 fő kapott ajánlott meghívót, amely 144.000. Ft-ba került. (12 fő 

tagságot megerősítő nyilatkozata a meghívók postázását követően érkezett a központba! Így 

az összes világszövetségi tag 243 fő!).  

A tagság régi kérésének tett eleget az elnökség, amikor elkészítette a tagsági igazolványokat, 

amely 243 fő részére 21.000. Ft-ba került.   

A március 15-i ünnepség (regisztrált a helyszínen 46 fő) és a közgyűlés (regisztrált a 

helyszínen 36 fő) 462.000. Ft-ba került. (A teljes költség tartalmazta a terembérletet 9-14 

óráig, vendégváró étel, italt (pogácsa, víz) az étkezést (pörkölt, sütemény, üdítő, kávé), és a 

fotós költségét (Manek Attila MTI). 

Szervező és lebonyolításért felelős: Csigás Zoltán elnök, Petrasovits Anna alelnök, Máté 

András FB elnök.  

 

 

 



„…a zászló, amelynek dicsőséges lobogtatására eskünk kötelez!” 

Emlékezés Vasvári Pálra (1826-1849) 

 

Az 1848/49.évi forradalom és szabadságharc 174. 

évfordulója alkalmából 2022. március 13-án 

(vasárnap) ünnepi megemlékezésre került sor, a 

Vasvári Pál polgári egyesület szervezésében, 

Budapest XVIII. kerületében, a Nemes utcai 

református templom kertjében található Vasvári Pál 

(1826-1849) kopjafánál. Az eseményen dr. Kovács 

Vilmos ezredes a HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum parancsnoka (képünkön) tartott 

megemlékező beszédet:  

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

„ Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat 

kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék.” Jókai Mór a Nemzetről szóló 

szavai most is időszerűek.  

Nemzeti sorsfordulónk egyik legnagyobbika az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc és annak hősei 

ilyen példák napjainkban is. Bátran fordulhatunk a 

szabadságharc szellemisége, a Honvédek bátorsága, 

vagy a márciusi ifjak lelkesedése felé, biztosak 

lehetünk benne, hogy lelkünk és elménk is megújul 

majd a pozitív üzenetektől. Az ifjú forradalmárok, a 

hős Honvédek közül most Vasvári Pálra emlékezünk, 

de személyén keresztül a szabadságharc mindegyik – 

Hazánk szabadságáért és függetlenségéért küzdő – 

katonájának alakja tűnik fel előttünk. Vasvári Pál 

Fejér Pál néven látta meg a napvilágot 1826. július 14-

én, Fejér Pál tiszabűdi görög katolikus pap és Méhey 

Erzsébet gyermekeként. A család nem sokkal később, 

Hajdúböszörményre, majd Nyírvasváriba költözött. A 

fiatalember később e település után vette fel a Vasvári 

Pál nevet 1847-ben írói-politikusi közéleti névként, 

amikor tanítani kezdett Teleki Blanka 

Leánylíceumában. Nem véletlenül lehetett ilyen 

fiatalon tanár: a nagykárolyi piarista gimnáziumban az 

egyik legjobb diákként tartották számon, abban az intézményben, amely a latin mellett tág 

teret engedett a magyar nyelvnek, hozzájárulva a nemzeti érzés erősödéséhez. Nem sokáig 

szólíthatták őt Tanár Úrnak. Európán végigsöpört a Népek Tavaszának forgószele, s a fiatal 

Vasvári belevetette magát a forradalomba, majd egyenruhát viselve védte nemzete 

szabadságát. Őrnagyként végezte be földi pályafutását, s adta vissza lelkét teremtőjének.  



Az erdélyi fővezér, Bem „apó” a lázadó román erők lefegyverzését tervezte, három oldalról 

való bekerítésükkel. E hadművelet részeként kapta Vasvári Pál a feladatot, hogy Kalotaszeg 

irányából a parancsnoksága alatt lévő 2000 fős dandárral, amelynek része volt az 500 fős 

Rákóczi szabadcsapat is, július 4-én vonuljon a havasnagyfalui fennsíkra, s itt várja be a többi 

csapat érkezését. Bem azonban, értesülvén a cári csapatok betörési szándékáról, a csapatokat 

visszarendelte, de ez a parancs Vasvárihoz nem jutott el. Így 1849. július 5-én a Gyalui-

havasokban, Havasnagyfalu közelében, a Vasvári vezette önkéntes csapaton rajtaütöttek a 

román felkelők, s körülzárták azt. Július 6-án, kitörés közben, mintegy négyszáz katonájával 

halt hősi halált. 

Hölgyeim és Uraim!  

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében egy papírlap lapul, amelyre Szántó Pál 

zászlós 1915-ben, a Nagy Háború idején vezette rá a következő, 1849-re vonatkoztatva is 

tanulságos gondolatot: „Ha pedig meghalok ott, ahol Magyarországnak már annyi derék 

fia halt meg, nyugodjanak bele, hisz olyan eszményért küzdeni és meghalni szép dolog 

mint amilyenért Milliók küzdenek! Tartsanak meg az emlékezetükben s néha-néha 

gondoljanak rám is...” 

Tisztelt Honfitársaim! 

Az emlékpontok, amelyek lelkünkben élnek különösen fontosak számunkra olyan 

időszakokban, amikor életünk pillanatai gyorsvonati sebességgel száguldanak el mellettünk, 

amikor a megszokott komfortzónánk pillanatról – pillanatra változhat. A tárgyiasult 

emlékpontok, mint az emlékművek a kopjafák és a mögöttük felsejlő katona- és nem 

katonahősök zsinórmértéket adnak számunkra és felemelő üzeneteket hordoznak. 

Az pedig, hogy mi magyarok a szüleinktől átöröklődött természetességgel emlékezünk az 

1848-as forradalom kiemelkedő alakjaira, vagy mi katonák a katonahőseinkre, a honvédekre, 

174 éve a lélekemelő kötelességünk. 

Mégis, mi az, ami Vasvári Pált kiemeli a név szerint ismert vagy névtelen hősök tízezrei 

közül? 

Vasvári a forradalom egyik vezéralakjaként részt vett a 12 pont véglegesítésében,  

Március 15-én délután az első szónok volt a Nemzeti Múzeumnál, azt követően a 

Budai Várban részt vett Táncsics Mihály kiszabadításában.  

A Közcsendi Bizottmány tagjaként így üdvözölte Batthyány-kabinet az 

országgyűlésről április 11-én Pestre érkező tagjait: 

„E nép most kezeitekbe teszi e forradalmi hatalmát, s felelősségetekre bízza e nemzet 

sorsát. Ti egy újjászületett nemzet előtt fogtok számolni eljárásaitokról. S azért a haza 

szent ügyét figyelmetekbe ajánljuk.”  

Később ő maga is ebben a Batthyány kormányban a Belügyminisztérium tisztségviselője lett, 

majd titkári állást kapott Kossuth Lajos pénzügyminiszter mellett, ám amikor Jellašić horvát 

bán betört az országba, Vasvári Pál előbb futárszolgálatot vállalt Kossuth megbízásából, majd 

annak jóváhagyásával Somogyba indult, hogy a népfölkelőket segítse a horvátok elleni 

küzdelemben. 



Részt vett a pákozdi csatában, ezt követően pedig szabadcsapatával a Bécs felé nyomuló 

honvédseregek után indult, ám betegsége miatt október közepén kénytelen volt visszatérni 

Pestre. 

A császári-királyi csapatok Pest-Budára történt decemberi bevonulásáig a magyarországi 

forradalom városában tevékenykedett, az elsők között követelte a nemzeti honvédsereg életre 

hívását.  

1849 elején Nagyvárad és Nagyszalonta környékén, majd Bihar, Szabolcs és Szatmár 

vármegyékben fogott toborzásba. A megalakult II. Rákóczi Ferencről elnevezett 

szabadcsapatával mint annak parancsnoka a Bem hátában fellázadó románok ellen küzdött. 

Hogy megfeleljen a szabadságharc támasztotta követelményeknek, elsajátította a katonai 

szolgálat szabályait, képezte magát hadvezetésből, tanulmányozta a harcászat alapelveit. 

Gyorsan haladt a ranglétrán: hadnaggyá, főhadnaggyá, századossá, majd rövidesen őrnaggyá 

lépett elő. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Vasvári Pál, miközben egyre inkább katonai vezetővé vált, visszanyúlva a korábbi 

évekhez, amikor Sali Bánk álnéven elbeszéléseket írt a szépirodalmi lapokba; írói vénáját a 

kor igényeihez igazítva, gyakran küldött tudósításokat a harctéri eseményekről, ám sorsa – 

miként láttuk – tragikus fordulatot vett... 1849 nyarán betegen, láztól legyengülve érkezett 

Bánffyhunyadra, ahol barátai és tisztjei kérték, hogy maradjon a városban, ám ő semmi áron 

nem akart elszakadni a seregtől. Elindult utolsó útjára, a Gyalui-havasokba... Amikor látta, 

hogy az ütközet vereségbe fordul, így próbálta lelkesíteni katonáit, élete utolsó gondolatainak 

egyikével: 

„Inkább kész vagyok áldozatul hozni életemet a kétes kimenetelű, de dicsőséges harcban 

[...] készebb vagyok az ellenség golyózáporát egymagam felfogni, mintsem 

beszennyezzük azt a zászlót, amelynek dicsőséges lobogtatására eskünk kötelez!” 

Vasvári Pál holtteste Petőfi Sándor földi maradványaihoz hasonlóan – soha sem került elő, a 

hős emléke azonban mindmáig fennmaradt.  

Hölgyeim és Uraim! Tisztelet a Hőseinknek! 

Köszönöm hogy meghallgattak!” 

Az eseményen a Világszövetséget Csigás Zoltán elnök, 

Szentiványi György alelnök és Máté András FB elnök 

képviselte. 

(Fotó: Máté András)  

 

 

 

 



ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 

 

HONVÉD KÓRHÁZ 

Tisztelt Bajtársak!  

Tájékoztatlak bennetek, hogy az Ukrajnában dúló háború miatt a Honvédkórház nem tudja 

fogadni egyenlőre a Világszövetség beteg bajtársait és tagjait! 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Tisztelt Bajtársak!  

Köszönöm, akik személyes jelenlétükkel megtisztelték a február 25-i bajtársi találkozót, a 

március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezést, és a közgyűlést!     

Budapest, 2022. március 15.  

 

 

 

Csigás Zoltán Ede elnök    

 
 

Felhívás!  

 

Tisztelt Bajtársak!  

Kérünk benneteket, hogy aki a 2022-es tagdíját még nem rendezte, az tegye meg!  

Üdvözlettel: 1956-os MSZVSZ elnöksége 
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titkarsag@1956mszvsz.hu • Web: www.1956mszvsz.hu • Szerkesztő: Máté András • Felelős kiadó: Csigás 

Zoltán az 1956-os MSZVSZ elnöke. 

 

 

 


